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VIII. CECIDOMYIDAE.

Myne kennis van deze uitgebreide familie is, tot mgn leedwezen,

nog steeds zeer beperkt. Voor een deel is dit toe te schrijven

âan de moeijeiykheid, verbonden aan het determineren van zoo

kleine diertjes, die bovendien na den dood zeer onderhevig zijn

aan kleurverandering en door hunne teêrheid tot de meest ver-

gankelijke voorwerpen in de colleetiën behooren. Vroeger heb

ik in de Igst der Bouwstoffen ^) eenige soorten opgenomen, die

ik toen naar mijn beste weten uit de werken van Meigen,

Macquart en Zetterstedt had bestemd. Later, nadat ik met de

geschriften van Löw en Winnertz over deze familie was bekend

geworden, heb ik zelf en hebben ook eenigen mijner entomo-

logische Vrienden getracht de larven op te kweeken en de

aanwezigheid van sommige soorten te constateren uit de mis-

vormingen die zg aan de planten veroorzaken, en is ons dit nu

en dan ook gelukt.

1) Bouwstoffen ^öor eene {"auna van Nederland, bijeenverzameld door Dr. J. A«

Herklots, dl. III, blz. 1 en volg. —Overal waar in dit stuk vau de hjst der Bouw*

stoffen of de lijst van inlaadsche Diptera wordt gesproken, is de lijst in het genoemde

8e deel bedoeld.
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Zoo werd mg eens door den heer Heylaerts te Breda een

geheelen wilgenknods ter hand gesteld , die aan alle kanten bezet

was met de verlaten pophulsels van Cecidomyia saliciperda

L. Duf., terwijl ik tevens een aantal der uitgekomen mugjesvan

hem ontving. Later werden door de heeren Snellen van VoUen-

hoven en Ritsema, op eene wandeling buiten Leiden, mede

aan een wilgentak dergelijke poppen gevonden.

Zoo ontving ik van mijn vriend Snellen exemplaren van Cec.

inclusa Frauenf., door hem gekweekt uit rietstengels, waarin

de larve leeft. Van denzelfden kreeg ik ook voorwerpen van

Diplosis Pini DeG., die in 't begin van Mei waren uitgekomen

uit kleine witte hars-cocons, op de naalden van Pinus sylvestris

voorkomende.

Hormomyia Millefolii Löw verkreeg Dr. Weyenbergh uit gallen

van Achillea millefolium, door hem te Wijk verzameld. Het is

opmerkelijk dat zij hem , even als vroeger Löw , alleen vrouwelijke

exemplaren opleverden.

Van Cecidomyia salicina DeG. vind ik jaarlijks de larven in

grooten getale in vergroeide blaadjes van eene rij wilgenboomen

langs de aardappelvelden aan 't begin der duinen van Meerder-

voort bij den Haag.

Dat Cec. Urticae Perris tot onze inlandsche soorten behoort,

is my gebleken, omdat ik meermalen de larven in de gallen

aan de bladeren en bladstelen der brandnetels heb gevonden,

ofschoon het mg tot dusver niet is mogen gelukken het volkomen

insect daaruit te kweeken. Ook van Cec. Galii Winn. is mij het

voorkomen in ons land kenbaar geworden uit de gallen, die

deze soort aan den stengel van Galium Mollugo doet ontstaan,

en welke gallen ik meer dan eens in de duinen onder Wassenaar

aantrof. Hetzelfde geval bestaat met Hormomyia Fagi Hart. , waar-

van ik de zeer kenbare, peervormige en kaneelkleurige gallen

op de beukenbladeren eens in aantal bg Amersfoort en later

ook te Beek bg Nijmegen heb gevonden. In het Haagsche bosch
,

dat voor een groot gedeelte uit beukenhout bestaat, heb ik

steeds te vergeefs naar deze uitwassen gezocht.

Overigens werden Diplosis coniophaga Winn. en Asphondylia
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Verbasci Vallot door Dr. Snellen van Vollenhoven gevangen, de

eerste te Zundert, de tweede te Beek, beiden in Julij; Cecido-

myia Pyri Bouché door den heer Snellen in Mei bij Rotter-

dam; Cec. pavida Winn, onder Overveen door den heer Kinker;

Cec. albipennis Winn. door den heer Fransen bij Rotterdam; Hor-

momyia producta Meig. en elegans Winn. door den heer Six bij

Utrecht en Amersfoort; Epidosis analis Winn. in den Aerenhout

door Dr. Weyenbergh; Diplosis ochracea Winn. bij Middelburg

door den heer de Man. Epidosis venusta Winn. ving ik zelf in

eenige exemplaren in Mei bij den Haag. Clinorhyncha crassipes

Winn. eindelijk heb ik leeren kennen uit enkele voorwerpen,

door den heer Six te Beek en te Driebergen verzameld.

Behalve de opgenoemde soorten ontving ik dikwijls van ver-

schillende zijden en ving ik zelf ook meermalen Cecidomyiden
,

die ik niet met zekerheid naar de bestaande beschrijvingen wist

te determineren. Een paar malen vond ik aanleiding, om de

soorten, wanneer zij tot een zeer beperkt geslacht behoorden

of zich door zeer bgzondere kenmerken onderscheidden, stellig

voor onbeschreven te houden. Als zoodanig beschouw ik Colpodia

pallidula en Epidosis nitida y waarvan de beschrijvingen aan het

slot dezer familie zullen volgen.

Tot zoover de eigenlijke Cecidomyiden. Wat de kleinere groep

der Lestreminen (de geslachten Campylomy za, Catocha en Les-

tremia) betreft, die als 't ware den overgang vormt tot de

Mycetophiliden , ook van deze zijn mij nog eenige soorten als

inlandsch bekend geworden. Campylomy za halterata Zett.
,

ßavipes

Meig., Aceris Meig. en ßavida Winn. ving ik zelf bij den Haag;

C, ßavipes werd bovendien ook bg Amsterdam door den heer

Kinker en te Overveen door Dr. Weyenbergh aangetroffen. Van

C. aequalis Winn. werd het J in Maart te Haarlem door den

heer Ritsema gevangen; en C. bicolor Meig. te Leiden door

Dr. Snellen van Vollenhoven, te Driebergen door den heer Six

en te Middelburg door den heer de Man. Het geslacht Catocha

heb ik leeren kennen uit een exemplaar van Cat. latipes HaL,

door den heer Ritsema in Maart bij Haarlem gevonden; eene

andere, nog onbeschreven soort van dit geslacht werd mg door
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Dr. Piaget medegedeeld en wordt hierachter onder den naam

van C. crassitarsis beschreven.

Van de groep der Lestreminen werd ons door de meesterhand

van Winnertz eene keurige en volledige monographie geleverd

in den jaargang 1870 van de Verhandlungen der Zool. Bot.

Gesellschaft in Wien. Het geslacht Campylomyza beslaat daarin,

wat het aantal soorten betreft, de voornaamste plaats. Er waren

vroeger een zevental soorten door Meigen, voorts nog twee door

Zetterstedt en een door Walker, alzoo in 't geheel tien soorten

beschreven. Wel zijn die beschrijvingen kort en onvolledig, doch

of zulks in die mate het geval is, dat zij allen als geheel

onbruikbaar moeten verworpen worden, schijnt toch te kunnen

worden betwijfeld. Het verwondert mij althans, dat Winnertz

geen enkele dezer soorten zou hebben herkend onder de 22

soorten, die hij beschrijft en waarachter hij zonder uitzondering

het epitheton „n. sp." heeft geplaatst. Zoo houd ik onder anderen

eene zwarte soort, die hier niet zeldzaam is en die ik vertrouw

öp goede gronden als C. halterala Zett. te bestemmen, voor

dezelfde als C. valida Winn.

Winnertz' twijfel omtrent de toepassing der vroegere beschrij-

vingen schijnt vooral daaruit te ontstaan, dat vóór hem nergens

de gedaante der vleugels wordt aangegeven, terwijl hij zelf

daarin tweeërlei vorm heeft opgemerkt en daarnaar het geslacht

in twee afdeelingen splitst, al naar gelang de vleugels aan den

wortel zeer versmald (keilförmig) of eirond zijn. Dit kenmerk

is, zooveel ik heb kunnen nagaan, niet zeer scherp afscheidend
,

en het schynt zelfs, dat de eerste vorm meer aan de mannetjes,

de tweede meer aan de wijfjes eigen is. Dit vermoeden vindt

althans eenige bevestiging in de omstandigheid , dat in de eerste

afdeeling niet minder dan zeven soorten worden gebragt, waarvan

alleen het $ bekend is, terwijl in de tweede afdeeling van tien

soorten alleen het ? wordt beschreven. Onwillekeurig rgst daaruit

het denkbeeld op , dat sommigen als de beide sexen van dezelfde

soort zouden kunnen bgeenhooreUó
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BESCHRIJVING VAN NIEUWE SOORTEN.

1. COLPODIA PALLTDULA II. Sp.

? I 1. —Eenkleurig bleekgeel, ook de sprieten, palpen,

pooten en kolf j es; alleen de laatste sprietenleden eenigszins

bruinachtig en de oogen zwart. Sprieten iets korter dan het

ligchaam; de steel der geeselleden ongeveer de helft korter dan

de langwerpig ovale knoppen. Achterlijf met vrij lange witachtige

beharing; eijerbuis kort, met een paar zeer kleine eindlamellen.

Vleugels glasachtig, met gele en paarsche irisering; aderen en

beharing bleekgeel; voor het aderbeloop zie pi. 8, fig. 1.

Een paar malen in het Scheveningsche bosch, in April en

Mei gevangen door den heer Snellen en door mij zei ven.

2. Epidosis nitiüa n. sp.

$ 11. —Glanzig zwart : onder den vleugelwortel eene roodgele

vlek. Sprieten zwart, half zoo lang als het ligchaam, achttien-

ledig; de geeselleden kort gestoeld. Eijerbuis roodgeel, ter lengte

van een derde deel des achterlyfs. Pooten roodgeel met bruine

tarsen. Kolfjes geel. Vleugels grauwachtig, zeer glanzig en

iriserend, met grauwe beharing; het wortelstuk der cubitaal-ader

zeer flaauw; de middeld warsader slechts weinig gebogen.

Het ? te Driebergen in Junij door den heer Six gevangen.

Deze soort is van Ejo. analis door het glanzig zwarte lijf en

de roodgele pooten duidelyk onderscheiden.

3. CaTOCHAGRASSITARSIS U. Sp.

5 li 1. —Kop met sprieten en monddeelen zwartbruin; de

sprieten naauwelijks zoo lang als de thorax, tienledig, snoervor-

mig, met twee dikkere wortelleden ^ ). Thorax glanzig zwartbruin
;

1) De vorm der sprieten komt volkomen overeen mtt de afbeelding, door Winnertz

gegeven van Catocha (Macrosiyla) latipes, 'm de Stettiner Entomol. Zeitung 1846.

PI. II, fig. 1.

8
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achterlijf vuil geelbruin, beiden fijn behaard. Pooten bruingeel
;

de gewrichten iets donkerder; de voortarsen (pi. 8, fig. 3) ruim

zoo lang als de scheenen; het eerste lid een derde langer dan

het volgende; het tweede en derde sterk verbreed, het derde

half zoo lang als het tweede; de beide laatste leden kort, niet

verbreed, maar eenigszins platgedrukt; achterste tarsen korter

dan de scheenen en ook min of meer platgedrukt; beharing

der pooten gering. Kolfjes vuilgeel, de knop iets donkerder.

Vleugels (pi. 8, fig. 2) grauwachtig, met bleekbruine aderen;

de vork der discoidaal-ader ongeveer een vierde zoo lang als

haar steel.

Slechts eenmaal werd het ? bg Rotterdam in April aange-

troffen door Dr. Piaget.

Door den vorm der voortarsen gemakkelijk te onderscheiden

van Cat. latipes Hal.
; by deze namelijk zijn de drie laatste tarsen-

leden verbreed, bij Cat. crassitarsis daarentegen het tweede en

derde lid.

IX. MYCETOPHILIDAE.

Veel meer dan zulks het geval was met de Cecidomyiden
,

is mijne kennis van de inlandsche Mycetophiliden vooruitgegaan.

Niet weinig hebben daartoe bijgedragen de even uitvoerige als

uitmuntende monographiën vanWinnertz i), die mij voortdurend

bij de bestemming der soorten gewigtige diensten bewgzen.

Het aantal der als inlandsch bekende soorten, dat volgens de

laatste lijst 55 bedroeg, is op dit oogenblik dan ook reeds tot

130 gestegen.

Om met de Sciarinen te beginnen, van het geslacht Sciara

teekende ik een veertiental soorten aan, die tot onze Fauna

behooren, doch niet op de lijst voorkomen. Bij den Haag ving

ik Sc. carbonaria Meig., analis Egger (die er niet zeldzaam is),

hiimeralis Zett., püosa Staeg. en longiventris Zett. In de duinen

aldaar werden voorts nog door Dr. Piaget .Sc. fucata Meig. en

1) Verhandl. der Zodl. Bot. Gesellscljaft in Wien, Jahrg. 1863 (MycetophiliiU-n) eu

Jahrg. 1867 (Sciarinen).
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Sc. quinquelineata Macq. (de laatste bij herhaling) gevangen, terwijl

dezelfde ook Sc. umbratica Zett. in de Oude plantage te Rotterdam

aantrof. Verder ontving ik Sc. annulata Meig. van Mr. J. H. Albarda

te Leeuwarden en zag ook exemplaren van die soort, door Dr.

Snellen van Vollenhoven te Leiden en door den heer de Man

te Middelburg verzameld. Van eene andere soort , Sc. nobilis Winn.,

zag ik een inlandseh voorwerp, door den heer Snellen van

Vollenhoven gevangen, doch waarvan de juiste vindplaats niet

zeker bekend is. Sc. scatopsoides Meig. werd mij door den heer

Six medegedeeld, die haar in April te Utrecht had gevangen;

dezelfde soort werd ook bij Haarlem door den heer Ritsema

gevangen, die nog eene andere, Sc. villica Winn., reeds in

Februarij , op Frankendaal bij Amsterdam opdeed. Eindelijk werd

Sc. Giraudii Egger door den heer Fransen te Rotterdam gevangen

en Sc. sylvatica Meig. door Dr.Weyenbergh uit de larven gekweekt,

die van Overveen afkomstig waren , doch omtrent welker levens-

wijze hy mij geene bijzonderheden heeft kunnen mededeelen.

Ik teeken hier nog aan, dat Winnertz in zijne monographie

der Sciarinen als Sc. luguhris n. sp. eene soort beschrijft, die

vrij algemeen in de coUectiën onder den naam van Sc. morio F.

voorkomt, maar volgens hem ten onregte dezen laatsten naam

draagt. Werkelijk bezit ik ook eenige voorwerpen , door mij als

Sc. morio bestemd, en bij vergelijking met Winnertz' beschrijving

zgn zg blijkbaar de bedoelde soort. De redenen door hem aan-

gegeven ten betooge dat zg geenszins Sc. morio F. kan zijn,

komen mg zeer gegrond voor.

Het geslacht Trichosia Winn., dat zich van Sciara door de

digt behaarde vleugels onderscheidt, ken ik niet; doch eene

soort, door Winnertz in zgne monographie beschreven, Tr. modesta,

behoort tot onze Fauna, want zij is indertijd door den welbe-

kenden C. von Heyden, bij diens verblijf op het badhuis te

Scheveningen , in de duinen aldaar gevangen.

Gelijk reeds vroeger in dit Tijdschrift (Dl. III 2^* serie, blz. 224)

is vermeld , werd de eenige soort van het ongevleugelde Sciarinen-

geslacht Epidapus , E. venaticus Hal. , voor eenige jaren door den

heer Six in het Rozenburger bosch gevonden.



116 ÜIPTEUOI.OGISCHE AANTEEKENINGIÎN.

Thans tot de eigenlijke Mycetophiliden overgaande, zal ik

voor een aantal der daartoe belioorende geslachten een en ander

mededeelen, dat ik sedert mijne laatste opgaven daaromtrent

geleerd heb.

Van het geslacht Glaphijroplera werd door mij eene soort,

onder den naam van Leia sligmalella, in het 11'^* deel van dit

Tgdschrift beschreven en afgebeeld. Later zijn exemplaren van

GL bimaculala Meig. onder mijne oogen gekomen en hebben

mij doen zien, dat mijne Gl. sUgmatella bijna in niets van deze

verschilt, behalve in de onvolkomenheid van den dwarsband

op de vleugels , en daarom slechts als eene variëteit van bimaculala

is te beschouwen. Door Staeger en Zetterstedt wordt onder

laatstgemelden naam eene andere soort beschreven, bij welke

de kolfjes een zwarten knop hebben , en die door Winnertz als

GL borealis wordt beschreven. Behalve Gl. bimaculala en de

beide soorten , vroeger in de naamlijst der Bouwstoffen vermeld

{Gl. Winthemii Lehm, en fascipennis Meig.) heb ik nog eene vierde

soort van dit genus ^ GL sub fasciata Meig., leeren kennen uit

exemplaren, door Dr. Piaget te Wolfheze gevangen.

Eene derde soort van het geslacht Boletina ,
—ik kende vroeger

alleen B. sciar ina Staeg. en trivittala Meig., —namelijk B. basalis

Meig., heb ik een paar malen in het Haagsche bosch aange-

troffen en ook van den heer Six uit de omstreken van Utrecht

ontvangen.

Leia variegata Wied. werd mede door den heer Six in het

najaar te Driebergen verzameld.

In de lijst van Nederlandsche Diptera, in de Bouwstoffen op-

genomen, is onder n". 248 vermeld Mycetophila nitida Meig.,

eene soort tot het geslacht Zygomtjia behoorende
;

zij is mij later

gebleken Z. ßaviventris Winn, te zijn. Bovendien zijn mij nog

als inlandsche soorten van dit geslacht bekend geworden Z. notala

Stann., pictipennis Staeg. en vara Staeg., waarvan de beide eersten

in den herfst te Driebergen door den heer Six, en de laatste

door mij zelven in April bij den Haag werden gevangen.

De Sceptonia-Boovt , door mij als Mycetophila costata in het

2^* deel van dit Tydschrift blz. 182 beschreven, zal toch wel
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niet anders zijn dan Sc. nigra Meig. Aan bijna al mijne voor-

werpen, —ik kreeg er naderhand nog meer, —zijn de eerste

ringen van het achterlijf van onderen geel, iets waarvan Meigeu

niet spreekt; ik hield ze toen om die afwijking voor eene af-

zonderlijke soort. Door Winnertz wordt ook van dergelijke

exemplaren melding gemaakt, doch hij beschouwt die slechts

als eene variëteit van Sc. nigra.

In het geslacht Docosia neemt Winnertz twee soorten op, D.

sciarina Meig. en valida Winn. Hij onderscheidt ze voornamelijk

naar de hulpader der vleugels, die bij de eerste regtuit loopt

en zich in de vleugel vlakte verliest, bij de tweede aan haar

uiteinde naar beneden is omgebogen en in de subcostaal-ader

uitmondt. De exemplaren, die ik gezien heb (een door mij bij

Haag, een ander te Voorst in April door den heer Snellen van

Vollenhoven, en een derde van het eiland Walcheren, door den

heer de Man gevangen) behooren allen zonder twijfel tot D.

sciarina, doch een er van, het Haagsche, heeft de hulpader

aan 't eind duidelijk omgebogen en in de subcostaal-ader inge-

wricht, zoodat het, indien uitsluitend hierop acht wordt gegeven
,

als D. valida zou moeten worden bestemd , waarmede het overigens

(door de zwarte borstelt} es aan het schildje en de gele heupen) toch

niet overeenkomt. Ik kom daardoor tot het besluit , dat , zoo er

al werkelijk hier twee afzonderlijke soorten zijn aan te nemen,

het voornaamste kenmerk niet in het genoemde verschil van

aderbeloop moet gezocht worden, wijl dit, wat de hulpader betreft,

by D. sciarina niet geheel onwankelbaar schijnt te zijn.

Van het geslacht F /ironia zijn mij de volgende soorten als

inlandsch bekend geworden. Behalve Phr. nilidivenlris , die ik

in het 2''^ deel van dit Tijdschrift heb beschreven , en naderhand

ook te Wolfheze en te Driebergen heb aangetroffen, ving ik

bij den Haag nog Phr. viilata Winn., larsaia Staeg. en tenuis

Winn. ; terwijl Phr. rustica Winn, en truncata Winn, te Utrecht

en te Driebergen door den heer Six werden gevangen.

Slechts twee soorten, tot het geslacht Exechia behoorende,

zijn in de lijst der Bouwstoffen vermeld, namelijk E. lateralis Meig.

en tenuicornis, de laatste door mij in het 2''^ deel van het Tijd-
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schrift beschreven en afgebeeld. Ik heb er nu nog de volgende

soorten bij te voegen, die my sedert als inlandsch zijn bekend

geworden , te weten E, fungorum de G., cincia Winn, en interrupla

Winn., allen door mij bij den Haag gevangen ; Schummelt Stann.
,

waarvan een <? in Augustus te IJsselstein door den Heer Six

werd gevangen; contaminata Winn., waarvan mij een enkel

exemplaar werd ter hand gesteld door den heer Snellen, die

het in October te Rotterdam had gevangen en uit de beschrijving

van Winnertz zeer juist had gedetermineerd; voorts E. pallida

Staeg., waarvan de heer Six in 't najaar te Driebergen enkele

exemplaren opdeed en die ook te Rotterdam voorkomt, blykens

voorwerpen in de collectie van den heer Fransen berustende;

eindelijk nog eene soort, die ik niet in de bestaande beschry-

vingen kan terugvinden, en die ik daarom als E. rufithorax

aan het slot dezer familie zal beschrijven.

Dat ik Mycetophila Schummeli Stann. tot het geslsicht Eocechia

breng en niet tot %mo5m, waaronder zij door Dr. Schiner wordt

gerangschikt, vindt zijn grond in het aderbeloop der vleugels.

Schiner' s opvatting is waarschijnlijk het gevolg van de niet

volkomen juiste afbeelding, door Stannius van deze soort gegeven

ÇObservationes de species generis Mycetophila^ fig. 6), alwaar de

wortel der onderste vorkcel nagenoeg onder dien der bovenste

wordt voorgesteld ; de wortel der onderste vorkcel ligt intusschsn

merkelijk meer naar het vleugeleinde, en het geheele aderbeloop

is duidelijk dat eener Exechia. Ik heb het daarom niet over-

bodig geacht, op pi. 8, fig. 5 eene afbeelding van den vleugel

van E. Schummeli te geven.

Rymosia fasciata Meig. is vroeger reeds in de naamlijst opge-

nomen onder den naam van Mycetophila discoidea Meig. Onge-

twijfeld zijn M. discoidea Meig. en fasciata Meig. eene en dezelfde

soort, doch de laatste naam verdient de voorkeur, omdat hij

ouder is, wijl hij reeds in het eerste werk van Meigen (Klassißc. der

Zwei ft.) voorkomt. Eene tweede inlandsche soort van dit geslacht

is R. signatipes, door mij in deel II van dit Tijdschrift beschreven

en afgebeeld, en waarvan mij later nog exemplaren , ook vrouwe-

lijke, onder de oogen kwamen uit Brummen, door den heer
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Snellen van Vollenhoven , en uit Utrecht, door den heer Six

verzameld. Eene derde soort, R. domestica Meig. is mij enkele

malen bij den Haag voorgekomen.

Behalve Mycetophila alternans Zett., onder n°. 237 in de Igst

der Bouwstoffen opgenomen en M. ßaviventris, door mij in het

2*^" deel van dit Tijdschrift beschreven en afgebeeld, die beiden

tot het geslacht Brachycampla behooren en mij later nog meer-

malen in het eerste voorjaar bij den Haag zgn voorgekomen,

heb ik nog de volgende soorten van dat geslacht leeren kennen
,

namelijk Br. bicolor Macq., griseicollis Staeg., mnoena Winn. en

cene nieusve soort, die ik hierna als j&r. n</tcat<(/a zal beschreven.

Allen werden door mij van tijd tot tijd bij den Haag en te

Scheveuingen gevangen.

Van de zeven Europesche soorten van het geslacht Tnchonta zijn

er twee in ons land aangetroffen, en wel ÏV. submaculala ^taeg.
,

waarvan ik eens het $ in April bij den Haag aantrof, en Tr.

i.'ielamira Staeg., waarvan de heer Six mij het <? uit Driebergen

mededeelde.

Allodia ornaticollis Meig. is in de omstreken van den Haag

en ook te Scheveningen een der meest gewone Mycetophiliden
;

ook ontving ik haar meermalen van den heer Six uit Utrecht

en Driebergen. Daar mij overigens van haar geene andere vind-

plaats bekend is, schijnt zij elders niet zoo veelvuldig voor te

komen. De vroeger door mij beschreven Mycetophila longiconiis

(ïijdschr. deel H, blz. 178 n°. 18) zou volgens het aderbeloop ook

tot het geslacht Allodia behooren ;
zij schijnt zelfs niet van All.

ornaticollis onderscheiden te zijn. De beide zeer verwante soorten
,

All. crassicornis Stann. en punctipes Staeg., waarvan het î zoo

kenbaar is aan de kegelvormige sprieten, zijn bij den Haag ook

niet zeldzaam ; de eerste komt ook te Leiden , Noordwijk , Rot-

terdam en Utrecht voor.

Van het geslacht Mycetophila, zoo als dit door Winnertz in

zijne monographie beperkt is , waren vroeger door mij M. punctata

Meig., lineala Meig., cingulumMeig., limata Yahr. en biusta Meig.

in de lijst der Bouwstoffen vermeld. Ik ben sedert nog in het

bezit gekomen van verscheidene andere soorten, als :
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M. unicolor Stann. , eens het $ in het najaar te Driebergen (Six)
;

M. xanthopyga Winn., enkele malen door mij bij den Haag in

den herfst;

M. bimaculafa Fabr. (= piclula Meig.), door mij bij den Haag

in September ; ook te Haarlem (Weyenbergh), bij Utrecht

(Six), te Brummen en op Sterkenburg (Sn. v. Voll.);

M. viitipes Zett., enkele malen door mij in het voorjaar bij

den Haag en te Seheveningen
;

M. signala Meig. (= distigma Meig.) eene vrij gemeene soort bij

den Haag en te Seheveningen ; ook ving ik haar te Amers-

foort en bezit ik exemplaren uit Driebergen (Six) en

zag er uit Brummen (Sn. v. Voll.);

M. luctuosa Meig., in 't voor- en najaar bij den Haag; ook in

den Aerenhout (Kinker) en te Driebergen (Six);

M. gratiosaWìnia., een e? door mij bij den Haag in Mei; een

? te Driebergen in 't najaar (Six);

alsmede eene nieuwe soort, hierna als M. sordida beschreven.

Ten aanzien van M.villipes Zett. wensch ik nog op te merken,

dat een mijner exemplaren (een <?), ofschoon in andere opzigten

aan de overigen gelijk, onmiddellijk vóór de vleugelspits nog

een donkeren band heeft, die zoovi^el van boven als van onderen

met den voorafgaanden band zamenhangt en zoo een bruin

ovaal met ronde glasachtige middenvlek vormt ; de bruine streep op

de achterdijen valt zeer weinig in 't oog, doch wel is de spits

der achterdijen en der achterscheenen bruin. Dit laatste houdt

mij terug, om het exemplaar als M. nebulosa Stann. te bestemmen,

waartoe de teekening der vleugels overigens alle regt zou geven.

Het schijnt dus een overgangsvorm tusschen de beide genoemde

soorten te zijn, en de vraag dringt zich daardoor aan mij op,

of beiden niet als variëteiten van eene en dezelfde soort moeten

worden beschouwd.

Eene der beide soorten van het geslacht Dynalosoma, en wel

D. fuscicornis Meig. (waarvan Mycelophila praeusla Meig. niet te

onderscheiden is) is inlandsch; ik ving eens een exemplaar in

Mei hg den Haag en een tweede op de entomologische excursie

den 16 Junij 1872 te Velzen; beiden waren <?; een $ werd in
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Augustus in de duinen onder Haarlem door den lieer Kinker

gevangen.

Behalve Cordyla cinerea Zett., ouder n". 235 in de lijst der

Bouwstoffen vermeld , heb ik nog als inlandsche soorten aan-

geteekeud : C. crassicornis Meig. , door den heer Six bij Utrecht

aau getroffen ; C. ßaviceps Staeg. ; waarvan dezelfde ijverige onder-

zoeker mij een c? uit Driebergen mededeelde'; en C. fiisca Latr.,

die ik voor dezelfde houd als C. afra Meig., en die in 't najaar

niet zeldzaam is in het Haagsche boseh en te Scheveningen
,

alsmede te Driebergen, waar alweder de heer Six haar in ver-

scheidene exemplaren ontmoette.

Onder de Sciophilinen , waartoe ik nu overga, schijnen de

soorten van het geslacht Telragoneura uiterst zeldzaam te zijn.

Van T. sylvalica Curt, heb ik na het eenige exemplaar, onder

n". 263 als T. distincta Winn. in de lijst der Bouwstoffen vermeld
,

nimmer een aangetroffen ; van T. hirla Winn. zag ik nog eenmaal

een voorwerp in de collectie van den heer Fransen te Rotterdam
,

dat door hem aldaar in Junij was gevangen. De aanteekening

betreffende laatstgenoemde soort in de lijst der Bouwstoffen

(n". 262) moet als vervallen worden beschouwd , wijl niet T. hirla

Winn., maar T. distincta Winn. = Sciophila sylvatica Curt. is.

Van het geslacht Sciophila in beperkten zin werden door mij

twee soorten in de lijst der Bouwstoffen opgenomen, namelijk

Sc. nolahilis Staeg. en eingulata Meig. De laatste is mij sedert

gebleken niet juist bestemd te zijn en beter overeen te komen

met de beschrijving van Sc. incisurata Zett. Behalve Sc. fuscata,

die door Winnertz in zijne monographie naar Nederlandsche

exemplaren is beschreven , en waarvan het S' door den heer Snellen

van VoUenhoven te Leiden en door mij bij den Haag is gevangen
,

zijn mij nog de volgende inlandsche soorten bekend geworden:

Sc. limhataWmn., meermalen door mij bij den Haag in 't voorjaar;

Sc. maculala Meig. ^) teEmpe by Zutphen (van Eyndhoven);

1) Ik twijfel of Zetterstedt's beschrijving van Sc. maculata (Dipt. Scand. XI.

4109.7) niet op eene andere soort doelt, omdat volgens hem de vleugels grauwachtig

CU ongevlekt zouden zijn, en de wortel der onderste voi keel niet vóór, maar ouder

de middendwarsader zou liggen.
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Sc, punctata Latr., een S' door mij in October bij den Haag;

Sc. nigricornis Zett., het <? te Driebergen in October (Six);

Sc. flava Winn., als voren, een (?, dat met Winnertz' beschrijving

van het $ overeenkomt;

Sc. ornata Meig. , door mij in April en Mei bij den Haag ; ook te

Utrecht, in Junij (Six);

Sc. apicalis Winn. , door my in April bij den Haag; voorts te

Rotterdam in Junij (Fransen) en in 't najaar te Drie-

bergen (Six).

Lasiosoma hirta Meig. ving ik, na hare vermelding in de lijst der

Bouwstoffen , nog meermalen tegen vensters , vooral in het najaar
;

ook werd zij te Rotterdam door Fransen gevangen. L. nigriventris

Macq., waarvan Sciophila thoracica Staeg. wel niet te onder-

scheiden is, vond ik ook eens op de Bronsbergen bij Ziitphen.

L. rufa heb ik zelf nooit levend p;ezien , maar ken ik alleen uit

de exemplaren, indertijd door wijlen van Eyndhoven uit de

larven gekweekt. Behalve de drie genoemde soorten, allen reeds

vroeger als inlandsch opgegeven, heb ik nog L. lutea Macq.

leeren kennen door een exemplaar, dat de heer Snellen in Julij

aan een venster te Rotterdam ving. Deze soort gelijkt zeer op

L. rufa, doch de kop is zwartbruin en alleen de palpen zijn

geel; het achterlijfis van boven somwijlen bruinachtig; de sporen

der scheenen zijn geelachtig; de bovenste vorkcel is duidelijk,

ofschoon slechts kort gesteeld.

Van Lasiosoma hirta Meig. zag ik in de collectie van den heer

Fransen te Rotterdam een exemplaar, dat eene merkwaardige

afwijking vormt door het sterk vernaauwde vierhoekige celletje,

waarvan de beide dwarsaderen bijna zonder tusschenruimte nevens

elkander zijn geplaatst , zoodat er bij oppervlakkige beschouwing

slechts eene enkele , maar dikke dwarsader aanwezig schijnt
;

deze

afwijking is op beide vleugels dezelfde. De overige kenmerken

laten geen twijfel over omtrent de juistheid der determinatie.

Omtrent de verdere geslachten der Mycetophiliden heb ik slechts

weinig te vermelden.

Mycelohia pallipes Meig. werd door Dr. Weyenbergh uit de

larven gekweekt, die volgens hem in rottend hout leefden.
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De beide soorten van het geslacht Plesiaslina moeten tot de

Nederlandsche Fauna gerekend worden. Van PI. annidata Meig.

ving ik eens het ^ in Junij in het Scheveningsche bosch; van

PI. apicalis Winn. berust een î in de collectie van den heer

Fransen te Rotterdam.

De fraaije muggen van het geslacht Macrocera zijn allen nog

al zeldzaam. Behalve M. lutea Meig., angulata Meig. en fasciata

Meig., reeds vroeger in de Bouwstoffen vermeld, en waarvan

vooral de eerste mij sedert nog meermalen is voorgekomen,

heb ik als inlandsche soorten opgeteekend : M. centralis Meig.
,

waarvan een <? mij door den heer Snellen werd geschonken
,

die het in Junij te Ruurlo had gevangen ;
M. vitlata Meig.

,

waarvan ik een ? zag, door den heer Snellen van Vollenhoven

in October te Brummen aangetroffen, terwijl mij een <? door

den heer Six werd medegedeeld, dat in Junij te Driebergen

was gevangen ; M. phalerata Meig. (waartoe ik M. macuUpemiis

Macq. als synoniem reken), die de heer Six bij Utrecht en

ik zelf ook bij den Haag ving; eindelijk M. stigma Curt.,

waarvan mij een S' uit Driebergen van den heer Six in handen

kwam.

Van het geslacht Platyura werden vijf soorten in de lijst der

Bouwstoffen opgenomen, namelijk PI. atrata F., discoloria Ì/Leìg.,

fulvipes Meig. , bicolor Macq. en ßavipes Meig. Bij de eerste dezer

soorten heb ik aldaar ook PI. marginata Meig. als synoniem

aangehaald, doch naar het oordeel van den heer Winnertz ten

onregte, wijl deze de beide soorten voor onderscheiden houdt.

De exemplaren van PI. ßavipes moeten, volgens de monographie

van Winnertz, eigenlijk bestemd worden als PI. succincta Meig.

Het voorwerp, dat ik vroeger als PI. fulvipes had bestemd en

onder dien naam in de lijst opgenomen, heeft mij bg nadere

vergelgking aanleiding gegeven tot twijfel over de juistheid dezer

determinatie; ongelukkig is het exemplaar niet meer gaaf genoeg

om het met zekerheid tot eene andere soort te brengen. PI.

succincta Meig. eindelijk, in het 2*" deel van dit Tijdschrift door

mij beschreven en afgebeeld, schijnt mij toe beter overeen te

komen met PI. cincta Winn. (= PI. ßavipes Staeg. en Zett.).
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Overigens zijn mij nog als inlandselie soorten bekend geworden :

PI. modesta Winn., door een exemplaar in de collectie van den

beer Fransen te Rotterdam; PI. infuscala Winn., die door den

beer Snellen van Vollenboven in Junij bij Leiden en ook door

mij bij den Haag werd gevangen; PI. nana Macq., die ik mede

in Junij bij den Haag ving; PI. nemoralis Meig., die mij uit

Utrecht door den beer Six werd medegedeeld ; en eindelijk eene

nieuwe soort, bierna onder den naam van PI. co?* co/or beschreven.

BESCHRIJVING VAN NIEUWESOORTEN.

1. EXECHIA RUFITHORAX U. Sp.

(PI. 8, fig. 4.)

<? 2 1. —Voorhoofd en aangezigt bruin of bruingeel; palpen

en sprieten bruin; de laatsten iets langer dan kop en thorax,

met de wortelleden en 't begin van den geesel geel. Thorax,

schildje en acbterrug eenkleurig roodgeel; het schildje plat; op

den thorax eene platliggende gele beharing ; aan de kanten enkele

gele borstels even als ook aan den rand van het schildje.

Achterlijf slank, zwartbruin, met platliggende gele beharing;

het eindlid half zoo lang als het voorgaande en even als de

kleine tang bruingeel. Pooten bleek roodgeel; de sporen der

scheenen en de tarsen naauwelijks iets donkerder; de sporen

der middenscheenen groot; aan de voorpooten de tarsen twee

en een half maal zoo lang als de scheenen, het eerste tarsenlid

een vierde langer dan de scheenen. Kolfjes geel. Vleugels met

bruingele tint en donkerbruine aderen ; hulpader rudimentair
;

subcostaal-ader en cubitaal-ader regt ; deze laatste uit het midden

der subcostaal-ader ontspringende; de beide armen der bovenste

vorkcel aan 't eind iets uit elkander gebogen ; basis der bovenste

vorkcel merkelijk vóór, die der onderste vorkcel een goed eind

voorbij het vvortelstuk der cubitaal-ader.

Het $ in Junij te Driebergen door den heer Six gevangen.
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2 BRACHYCA.MPTARUflGAUDA 11. Sp.

<?2]. —Aangezigt en palpen geel; voorhoofd grijs; sprieten

een vierde lauger dan kop en thorax, bruin, grijsdonzig, met

de beide wortelleden en soms de eerste geeselleden geel. Thorax

donkerbruin met grijzen weerschijn; de schoudervlekken lichtgrijs;

borstels in de zijden van den thorax en aan den rand van het

schildje zwart. Achterlijf (pi. 8, tig. 6) zwartbruiu, gewoonlijk

de buik aan de eerste ringen geel; eindlid geel, groot, langer

dan de zesde ring, ruig behaard, aan 't einde van boven met

een paar haken, van onderen met een paar behaarde tepeltjes.

Pooten bleekgeel; de spits der heupen, de uiterste spits der

dijen en scheenen, de eindsporen der scheenen en de tarsen

bruinachtig; aan de voorpooten de scheenen een weinig korter

dan het eerste tarsenlid. Kolfjes geel. Vleugels (pi. 8, fig. 7)

grauwachtig, aan den voorrand met gele tint; de aderen

donkerbruin.

Het c? werd door den heer Snellen van Vollenhoven op Sterken-

burg en ook door mij zelven enkele malen bij den Haag gevangen.

3. Mycetophila SORDIDA n. sp.

$ 1| 1. —Kop grijsachtig; palpen bruin; sprieten zoo lang

als kop en thorax, zwartbruin, met de beide wortelleden en

het eerste geesellid geel. Thorax grauwbruin, met korte geel-

grijze, platliggende beharing; in de schouders eene bruingele

vlek; schildje aan den rand met donkere borstels. Achterlijf

eenigszins platgedrukt, zwartbruin met eenigen glans en plat-

liggende gele beharing. Pooten bleek vuilgeel; de spits der

heupen en de uiterste spits der achterdijen bruin; de eindsporen

der scheenen en de eindleden der tarsen verdonkerd; achterste

scheenen met eene dubbele rij zwartachtige doornen ; achtertarsen

van onderen, althans aan de eerste leden, stekelig; aan de voor-

pooten de scheenen en het eerste tarsenlid van gelijke lengte.

Kolfjes bleekgeel. Vleugels (pi. 8, fig. 8) met grauwbruine tint en

eene bruine centraal- vlek ;
aan de uitmonding der subcostaal-ader

tegen den voorrand eene donkere schaduwvlek, die zich tot de
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uitmonding der cubitaal-ader uitstrekt, doch zich niet als een

scherp geteekende band vertoont en te minder in 't oog valt,

wijl de geheele vleugelspits eenigszins verdonkerd is.

Ik ving eens het $ bij den Haag; een tweede exemplaar, mede

een ?, werd in October bij Amsterdam door den heer Kinker

gevangen.

Deze soort is naauw verwant aan 31. cinerea Zett. (Dipt. Scand.

XI. 4193.16), doch kan deze niet zijn wegens den gelen wortel der

sprieten (bij M. cinerea is alleen de basis van het derde lid geel)

en ook wegens de lichtere tarsen en de meer schaduwachtige

vlek aan den voorrand.

4 Platyura concolor n. sp.

(? 4| 1. —Kop zwart; sprieten ongeveer zoo lang als de

thorax, zwartbruin met grijs dons bedekt, palpen geelbruin.

Thorax, schildje en achterlijf zwart; de thorax met flaauwen

glans en korte zwarte beharing; bij den vleugelwortel eeuige

zwarte borstels; ter wederzijde achter den halskraag een rood-

geel vlekje, dat zich lijstvormig een eind naar boven uitbreidt;

achterlijf glanzig, met korte zwarte beharing; de tang matig

dik en bijna zoo breed als de laatste lijfsring. Pooten roodgeel;

scheenen een weinig bruinachtig ; tarsen zwartbruin ; de achterste

heupen met zwartbruine wortelvlek en ook de verbinding met

de dijen bruinachtig; eerste lid der voortarsen ongeveer drie

vierden ter lengte der scheenen. Kolfjes zwartachtig met gelen

steel. Vleugels met bruingele tint, aan de spits naauwelijks iets

verdonkerd; de hulpader heeft hare uitmonding in den voorrand

even vóór den oorsprong der cubitaal-ader; de bovenste arm

der cubitaal-ader ligt schuin en heeft hare uitmonding in de

randader, zoodat de eerste subcostaal-cel open is; de randader

is weinig of niet voorbij de cubitaal-ader voortgezet; anaal-ader

even duidelijk als de overige aderen en bijna den achterrand

bereikende.

Ik bezit een c?, indertijd door wijlen Dr. Wttewaall in Junij

te Voorst gevangen.
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X. BIBIONIDAE.

Omtrent deze familie heb ik zeer weinig te vermelden. De

als inlandseh bekende soorten van het geslacht Bibio zgn met

één, die van het geslacht .Sm^o/j^e met vier vermeerderd, namelijk

Bibio hybridus Hal. , waarvan ik eens het <^ in Mei bij den Haag

ving; Scatopse pulicaria Hal., die bij den Haag niet zeldzaam

is en waarvan ik, door de goedheid van Dr. Snellen van

Vollenhoven, Dr. Piaget en anderen, ook exemplaren zag uit

Leiden, Rotterdam, Haarlem en Utrecht; Sc, transversalis Löw,

waarvan een ?, vóór jaren te Empe door wijlen van Eynd-

hoven gevangen, vroeger in mijne collectie met eene andere

soort vermengd is geweest ; Sc, albitarsis Zett. en flaviiarsis Zett.,

die door mij in enkele exemplaren bij den Haag werden gevangen.

Daarentegen moeten de inlandsche soorten van het geslacht

Dilophus met één worden verminderd , omdat de voorwerpen , die ik

vroeger als D. albipennis Meig. had gedetermineerd, bij nader

onderzoek toch niet wel van D. femoratus Meig. kunnen worden

afgescheiden. Ik geloof zelfs dat het exemplaren van laatstge-

melde soort met bijzonder donkere pooten zijn geweest, welke

door Meigen afzonderlijk onder den naam albipennis zijn be-

schreven; overgangen toch van roestkleurige tot pekbruine en

zelfs tot zwarte pooten kwamen mij meermalen onder de oogen.

XI. CHIRONOMIDAE.

Het geslacht Ceratopogon , waarvan ik reeds in de lijst der

Bouwstoffen eene tamelijk lange reeks van inlandsche soorten

heb kunnen geven, dank zij de voortreffelijke monographie van

Winnertz in deel VI der Linnaea Entomologica, heeft in dat

opzigt nog eenige vermeerdering ondergaan, wijl mij nog de

volgende soorten, in ons land voorkomende, zijn bekend geworden,

als: C. murinus Winn., door den heer Fransen te Rotterdam

gevangen; C. pavidus Winn., door den heer Kinker in October

bij Amsterdam aangetroffen; C. varius Winn., waarvan het î te

Utrecht in Mei door den heer Six en te Amsterdam in November

door den heer Kinker werd verzameld ; C. ßaviroslrii> Winn. , die ik
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eenmaal in Julij te Zutpìien ving ; C. hicolor Meig. , waarvan een

exemplaar door mij te 's Gravenhage en een tweede door den

heer Piaget te Rotterdam werd gevangen; alsmede C. spinipes

Panz., die door den heer Piaget te Rotterdam werd aangetroffen.

C. Irichoplerus Meig. , Winn. en C. geniculalus Guérin zullen wel
,

even als C. coslatus Zett. ^ de soort zijn, die Linnaeus met zijne

Tipula bipimdala bedoelt. C. ferrugineus Meig. werd door Macquart

reeds vroeger in de Diptères du nord de la France als C. fidviis

beschreven en moet dus den laatstgemeldeu naam dragen. Evenzeer

komt C. variegalus Winn. in hetzelfde werk van Macquart voor

als C. unima culai lis , welke naam derhalve moet blijven. Ook is

C. copwsus Winn. ongetwijfeld dezelfde als C. niveipennis Meig.

en leucopezii Meig., en zijn deze op hare beurt weer niet te

onderscheiden van C. albitarsis, door Wiedemann in het Zoolo-

gisches Magazin (deel 1, bl. 67) beschreven, zoodat de laatst-

gemelde naam de oudste is.

Van het geslacht Corijnoneura heb ik twee soorten leeren kennen :

C. sculellata Winn., waarvan het ?, te Driebergen gevangen,

mg door den heer Six werd medegedeeld, en eene nieuwe soort, die

ik bij den Haag, ook alleen in ?, aantrof en die hieronder zal

worden beschreven.

Wat het geslacht Chironomus aangaat, op de vorige winter-

vergadering, te Leiden gehouden, heb ik voorgesteld dit, wegens

zijne groote uitgebreidheid, in eenige kleinere geslachten te

verdeelen '). Niet alleen dat het overzigt van het groote aantal

soorten door zulk eene splitsing gemakkelijker wordt gemaakt,

maar ook ter wille van eene wenschelgke gelijkvormigheid in

het systeem kon een zoo uitgebreid geslacht op den duur niet

wel blijven bestaan nevens zoovele geslachten van veel minderen

omvang, waarin zich reeds de verwante familiën hebben opge-

lost. Het zal niet ongepast zijn, wanneer hier nog eens op die

verdeeling wordt teruggekomen, en de voornaamste kenmerken

worden opgegeven , waardoor de zeven geslachten, uit Chironomus

gevormd , zich van elkander onderscheiden. Ik zal daarbij tevens

1) Zie het verslag van die vergadering, in deel VIII (2de serie) van dit Tijdschrift,

hlz. LXIX.
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de inlandsche soorten opgeven , die tot ieder dezer geslachten be-

hooren en van sommigen nog het een en ander aanteekenen.

Te zamen komen zij in de volgende kenteekens overeen. Aange-

zi^t naar onderen een weinig sniiitvormig verlengd. Sprieten bg

het <? veertienledig , tot aan het einde met eene lange, digte,

pluimvormige beharing
; bij het ? zevenledig met eenige uitstaande

haren; bij beiden het eerste lid zeer kort, plat, schijfvormig.

Palpen vierledig, omgebogen. Thorax hoog gevrelfd, van voren

over den kop reikende; borst en achterrug gewelfd. Achterlijf

in c? een weinig platgedrukt; de laatste of anale ring duidelijk

van den voorgaanden afgescheiden, met een paar uitstekende

tangarmen. Vleugels langwerpig, met een duidelijk, meestal

regthoekig vleugellapje; de cubitaal-ader en discoidaal-ader onge-

vorkt; de posticaal-ader gevorkt.

I. CniRONOMirs Meig. Vleugels naakt; eerste lid der voortarsen

langer dan de scheenen of (bij uitzondering) ten minste even

lang als deze ; anale ring c? meer lang dan breed ; de tangarmen

in den regel vry lang en draad- of tepelvormig.

Hiertoe behooren de grootste en tevens de meest gewone en

typische soorten van Meigen's geslacht Chironomus. De grijze en

groene, soms ook de zwarte kleur heeft de overhand; de teekening

van den thorax bestaat uit drie vrij breede langsbanden , waarvan

de middenste vooruitgeschoven en van achteren afgeknot is, de

beide zijwaartschen daarentegen van voren verkort zijn; soms

is de middenband gespleten of door eene fijne Ign met het schildje

verbonden. Ik ken niet minder dan 41 inlandsche soorten, waarvan

er 32 reeds vroeger in de lijst der Bouwstoffen zijn opgenomen,

te weten: Ch. plumosus L., annularius àe G., intermedins StSiGg.,

riparius Meig., viridicoUis v. d. Wulp, tendens F., flaveolusMeig.,

dor salis Meig., scalaenus Schrank, rufipes L., flexilis L. (in de lijst

als Ch. gibbus F.), cMoris Meig., dispar Meig., pedellus de Gr.,psitta-

cmw^Meig., viridis Macq., paganus Meig., monochromus v. d. Wulp^),

1) Deze soort was in de lijst opgenomen onder den naam van CA. unicolor. Ik heb

gemeend dien naam te moeten veranderen, omdat Walker reeds vroeger eene Noord-

Amerikaansche soort als CA. unicolor had beschreven (zie List of tAe Diptera in the

British Museum, I blz. 19).
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nigrimanus Staeg. , brevitibialis Zett. y viridulm "L. , virescens Meig.,

pusillusL., blandm v. d. Wulp, tendens F., lïistrio F., pictulus

Meig., marmoratus v. d. Wulp, fasciatus Meig., alhimanus Meig.,

nubeculosus Meig. en niveipennis F.

Ik heb daar tbans nog bij te voegen Ch. ferrugineo inUatus Zett.,

dien ik meermalen in Julij bij den Haag ving en die ook bij

Kotterdam door Dr. Piaget , bij Arnhem door wijlen Ver Huell
,

bij Zutphen door wijlen van Eyndhoven en in Limburg door

den heer Maurissen is aangetroffen; voorts Ch. aprilinus Meig.,

dien ik mede bij den Haag en ook te Zutphen verzamelde en

van verschillende andere plaatsen , o. a. ook uit Friesland door de

goedheid van den heer J. H. Albarda ontving ; Ch. barbipes Staeg.
,

merkwaardig wegens de zeer ruige voortarsen in <? , en dien ik

eens in aantal in een tuin bij Amsterdam aantrof, terwijl hij

later ook door den heer Ritsema van het eiland Texel is mede-

gebragt; Cli. albipennis Meig., de eenige soort, waarbij het eerste

lid der voortarsen de scheenen niet in lengte te boven gaat;

'/Aj werd te Rotterdam door Dr. Piaget, te Hillegom door den

heer Kinker en te Leeuwarden door Mr. J. H. Albarda gevangen
;

Ch. biannulalus Staeg., eene allerfraaiste groene soort met wit

en zwart geteekende pooten , die ik leerde kennen uit een S' van

Driebergen, mij door den heer Six gezonden, terwijl ik zelf

later een ? aan een venster in den Haag aantrof; Ch. prasinatus

Staeg., waarvan ik eens een é' in Mei bij den Haag ving , terwijl

een tweedo mannelijk exemplaar uit Zutphen zich in de collectie

van wijlen van Eyndhoven bevond; Ch. nubüus Meig., waarvan

ik het ? het eerst heb leeren kennen uit een exemplaar, door

den heer Fransen bij Rotterdam gevangen, terwijl later Dr. Piaget

beide sexen mede aldaar en ook in het Overmaassche aantrof;

eindelijk nog twee nieuwe soorten, hierna als Ch. tricolor en

Irinolalus beschreven.

Ten opzigte van Ch. riparius Meig. heb ik reeds vroeger (Bouwst.

dl. ni , blz. 3) als mijne meening te kennen gegeven , dat daarbij

als synoniem behoort Ch. annularius Macq. (Dipt. du nord de la

France, 138. 2) ; de naakte voortarsen, dââr aan het <? toegeschre-

ven
,

passen niet op annularius de G. , maar wel op riparius Meig.
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Ook Macquart's CL viridipes (1. c. 139. 4) schijnt mij toe niet anders

te zijn dan de dikwijls voorkomende versclieidenheid van CL
riparius met groene dijen. Hiertegen zou alleen kunnen worden

aangevoerd ; dat hij de vleugels zonder bruine stip , d. i. zonder

verdonkerde middendwarsader , noemt; doch dit laat zich ver-

klaren uit de omstandigheid, dat die vleugelstip dikwijls
;

vooral bij pas uitgekomen voorwerpen, —en deze hebben juist

gewoonlijk groene dijen, —al zeer weinig in 't oog valt. Mac-

quart heeft dan ook later in de Suites à Buffon zijn Ch. viridipes

niet vreder opgenomen, terwijl hij overigens al zijne nieuwe

Chironomus-soovteìì daar weder eene plaats geeft.

CL dorsalis Meig. is eene in kleur en teekening zeer wissel-

vallige soort. Bij vergelijking van een groot aantal exemplaren,

is het mij dan ook voorgekomen, dat naarmate men de eene

of andere kleurverscheidenheid voor zich heeft , de beschrijvingen

van Ch. dorsalis Meig., cingulatus Meig., nigroviridis Macq. en

venmtus Zett. op haar toepasselijk zijn. Eerstgemelde naam, als

de oudste, dient behouden te blijven; die van venuslus zou toch

moeten worden ingetrokken, omdat reeds lang vóór Zetterstedt,

eene Chinesche soort door Wiedemann zoo was genoemd. Öchiner

onderscheidt CL dorsalis en venuslus : het verschil zou hoofd-

zakelijk liggen in de middend warsader, die by de eerste soort

niet, bij de tweede wel verdonkerd zou zyn, en voorts daarin

dat Ch. dorsalis op het achterlijf bruine d warsbanden, Ch. venustus

slechts bruine rugvlekken zou hebben; wat de verdonkerde

dwarsader betreft, zij is ook hier dikwijls weinig in 't oog vallend
,

terwijl de vlekken des achterlijfs zich niet zelden tot dwarsbanden

en zelfs tot ringen uitbreiden; van een en ander zgn duidelyk

overgangsvormen aan te wijzen. De donkerste voorwerpen , met

zwartachtige banden op den thorax en in <? met donkerbruine

sprietenpluim komen met Macquart's beschrijving van CL nigro-

viridis overeen.

Zeer waarschijnlijk is de soort, door Meigen als Ch. viridulus

Linn. beschreven, dezelfde als CL viridis Macq., doch wijl

Meigen zoomin als zijne voorgangers melding maakt van de

lengteverhouding der scheenen en tarsenleden , zou die beschr!g-
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ving ook op Ch. brevitibialis Zett. van toepassing kunnen zgn;

dit laatste des te meer , omdat van de bewinpering der voortarsen

<? niets gezegd wordt. Dat soorten, zoo gemeen als Ch. viridis

en brevitibialis Zett., aan Meigen onbekend zouden zijn gebleven
,

is bijna niet aan te nemen. Zetterstedt acht het ook zeer mogelijk

dat zijn Ch. brevitibialis dezelfde zou zijn als Tipula virens Linn.,

doch ook voor deze determinatie bestaat hetzelfde bezwaar als

hierboven voor Ch. viridulus is aangegeven.

II. Cricotopus n. g. (van xgcxanóg, geringd, en novg (poot).

Vleugels naakt; pooten wit en zwart geteekend, als geringd;

eerste lid der voortarsen merkelijk korter dan de scheenen;

anale ring c? korter dan de voorgaande lijfsring en meer breed

dan lang; de tangarmen kort en breed, bladachtig, sneeuwwit.

De soorten tot dit geslacht behoorende zijn allen klein (1

—

1|

lin.) en geel en zwart geteekend; de drie banden op den thorax

glanzig zwart en soms zoo breed, dat er slechts een paar gele

schoudervlekken overblijven. Wijl de zwarte teekening nog al

aan verandering onderhevig is, zijn de soorten niet gemakkelijk

te onderscheiden. De bestaande beschrijvingen geven ook bijna

geen plastische kenteekenen aan, maar bepalen zich in den

regel tot verschillen in kleur en teekening. Waarschijnlijk zijn

dan ook sommige soorten slechts als variëteiten te beschouwen.

Ik meen de volgende soorten , die bij ons te lande voorkomen
,

te kuunen onderscheiden : Cr. tibialis Meig., bicinctus Meig. (waar-

van dizonias Meig. var. is), tricinclus Meig. (= trifasciatiis Meig.

en misschien ook = triamnüaius Macq.), annulipes Meig., motitalor

L., iinifasciatus Macq. , oscillator Meig., sylvestris Fahr, (verreweg

de meest gewone soort van dit geslacht) en ornatus Meig. (waarvan

marginatus Macq. niet verschilt) , allen vroeger reeds in de lijst der

Bouwstoffen vermeld, de laatste od der den naam van marginatus.

III. Orthogladiüs n. g. (van ó^dòg, regt, en ulaatop, tak).

Vleugels naakt; cubitaal-ader regt of slechts weinig opgebogen,

tot bij het eind van den voor rand reikende ; onderarm der posticaal-

vork regt of naauwelijks even gebogen
;

pooten eenkleurig, hoog-

stens aan de gewrichten donker geteekend; eerste lid der voor-

tarsen merkelijk korter dan de scheenen ; de tangarmen ^ slank.
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Meerendeels zijn de soorten van dit geslacht nog kleiner dan

die van Cricolopus. Ook hier is de g-ele en zwarte kleur de

meest gewone, doch nimmer hebben de pooten de eigenaardig

witte en zwarte teekening, die bij het vorige geslacht zoo in 't

oog valt. Ik ken een tiental inlandsche soorten, waarvan alleen

0. sfercorarius de G. en dilalatus v. d. Wulp in de lijst der Bouw-

stoffen zijn opgenomen , terwijl deze laatste en 0. nigrivenlris

V. d. Wulp in het 2'^'' deel van dit Tijdschrift door mij zijn

beschreven. Later zijn mij nog als inlandsch bekend geworden

O. pygmaeus Meig. , door mij in April bij den Haag gevangen;

0. sordideUus Zett. en 0. thoracicus Meig. , door Dr. Piaget bij

Kotterdam en in het Overmaassche gevonden ; 0. iclericus Meig.
,

in Juny bij Amersfoort door den heer Six aangetroffen ; en eindelijk

drie nieuwe soorten, hierna als 0. diversus, nanidus en albtnervis

beschreven.

Waarschijnlijk behoort tot het geslacht Orthocladius ook Chiro-

nomus lucens Zett., onder n**. 55 in de lijst der Bouwstoffen

opgenomen, en waarvan Ch. lucidus Staeg. synoniem is. Ik bezit

de exemplaren niet meer en heb geene aanteekening gehouden

van de lengteverhouding der tarsenleden en andere bijzonder-

heden, die evenzeer ontbreken in de beschrijving van Staeger,

door Zetterstedt overgenomen.

IV. Camptogladiüs n. g. (van xai^moi, gebogen, en xkaövov, tak).

Vleugels naakt; cubitaal-ader naar boven gebogen, soms kort

en merkelijk vóór het eind van den voorrand uitmondende of

voor een groot deel digt langs den voorrand loopende ; de eerste

achtercel daardoor zeer breed ; ondei arm der posticaal-vork

S-vormig gebogen. Pooten eenkleurig, gewoonlijk zwart; eerste

lid der voortarsen merkelijk korter dan de scheenen. Anale ring S

breed en kort ; de tangarmen breed , wit of met witte beharing.

Tot dit geslacht behooren drie zeer kleine, zwarte soorten,

die reeds lang als inlandsch bekend zijn geweest, namelijk

C. hyssinus Schrank, aterrimus Meig. en minimus Meig. Het is

opmerkelijk , dat bij de eenvormigheid , die bij de overige soorten

van het oude geslacht Chironotnus in het aderbeloop wordt

waargenomen, hier integendeel het aderbeloop niet alleen als
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generiek kenmerk dient, maar zelfs de onderscheiding der drie

genoemde soorten onderling daarop kan gegrond worden. Bij

C. hyssinus toch is de cubitaal-ader bijzonder kort en van den
aanvang af opwaarts gebogen, waardoor zij ver vóór het eind
van den voorrand eindigt; bij de twee andere soorten is de
cubitaal-ader langer en hare uitmonding digt bij het eind van
den voorrand; zij loopt bij C. alerrimus voor een groot deel

evenwijdige met den voorrand, maar is toch duidelijk daarvan
afgescheiden; bij C. minimus daarentegen is zij dadelijk tot den
voorrand opgebogen en loopt zoo digt nevens de randader, dat

zij moeijelijk te zien is en de randader voor dat gedeelte als

verdikt schijnt.

V. TANYTARsusn. g. (vau xapvoi, ik stcek uit, en mcaói, voet).

Vleugels behaard; cubitaal-ader regt of bijna regt, aan 't eind

van den voorrand uitmondende
; onderarm der posticaal-vork regt

of slechts zacht naar beneden gebogen. Eerste lid der voortarsen

langer daa de scheenen. Tangarmen <? slank.

Dit geslacht bevat twaalf inlandsche soorten, waar ran T.

punctipes Wied., abdominalis Staeg., ßavipes Meig., pusio Meig.,

feniiis Meig. en sylvaticus v. d. Wulp reeds in de lijst der Bouw-
stoffen zijn vermeld, en de laatstgenoemde, alsmede eene andere

nieuwe soort, T. signatus, door mij in het 2'' deel van dit Tijdschrift

zijn beschreven. Verder leerde ik nog kennen T. gmundensis Egger,

Junci Meig., alhipes Meig., ßavellus Zett. en nog eene nieuwe
soort, waarvan hierna onder den naam van T. sordens de be-

schrijving zal worden gegeven.

Ten aanzien van T. punctipes meen ik te mogen opmerken,

dat Schiner in de Fauna austriaca (deel II, blz. 597) bij deze

soort als synoniem aanhaalt Chironomus dimidiatusMeig.^waj^Yvaa

door Meigen alleen het ? wordt beschreven, dat werkelijk in

vele opzigten met T. punctipes schijnt overeen te komen; doch
die beschrijving zou voor het minst even goed op Chironomusiaelipes

Zett. kunnen passen, waarmede zelfs het witachtige, niet groene,

achterlijf overeenstemt. Schiner's citatie van Ch. dimidiatus is

mtusschen in tegenspraak met hetgeen hij een paar regels vroeger
zegt, dat namelijk het $ van Ch. punctipes niet zou bekend zijn.
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T. abdominalis Staeg. zou een' anderen naam behooren te krijgen

want er bestond reeds een Chironomus abdominalis Meig. Wel

is waar is deze weder vervallen, omdat die soort dezelfde is als

Chir. tentans Fabr., maar het strijdt niettemin tegen de algemeen

aangenomen regelen van nomenclatuur, om op deze wijze een

ingetrokken ouderen naam in hetzelfde geslacht op nieuw aan

eene geheel andere soort te geven. Ik stel daarom voor, omde

soort van Staeger T. daniciis te noemen.

Op T, ßavipes Meig. schijnt mij Zetterstedt's beschrijving van

Chironomus albipes i) bijna nog beter te passen dan die welke

hij van Chir. ßavipes geeft. In de grootte (1| —\h lin.) en de

lengte van het eerste lid der voortarsen (een vierde langer dan

de scheenen) vind ik althans meer overeenstemming met de

exemplaren, die ik als T. ßaripes meen te moeten bestemmen.

Van Ch. ßavipes daarentegen heet het bij Zetterstedt : lengte 1

lin. en eerste lid der voortarsen een achtste langer dan de scheenen.

Schiner in zijne Fauna austriaca, ofschoon hij Zetterstedt's be-

schrijving van Ch. ßavipes aanhaalt, geeft aan de soort zelfs 2

lin. en zegt : Metatarsen der Vorderbeine merklich länger als die

Schienen. Overigens zou de naam albipes Zett. toch moeten wijken,

omdat Meigen reeds vroeger een Chironomus daarmede heeft

aangeduid.

VI. El'rygnemus n. g. (van s('çvg, breed, en zvij^i^, scheen).

Vleugels behaard; cubitaal-ader aan 't eind van den voorrand

uitmondende
; onderarm der posticaal-vork regt of slechts even

naar beneden gebogen. Thorax van voren puntig toeloopende.

Pooten stevig; de achterste scheenen sterk verbreed en digt

behaard; eerste lid der voortarsen korter dan de scheenen.

In dit geslacht is slechts eene enkele soort opgenomen, en

wel Chironomus eleyans Meig., waarbij als synoniem behooren

Ch. crassipes Panz., aestivus Curt, en hirlipes Macq. Zij schijnt

hoogst zelden voor te komen; ik leerde haar kennen uit een

enkel mannelgk exemplaar, door den heer Snellen van Vollen-

hoven in Junij te Heelsum gevangen.

1) Diptera Scandio avi ae , IX. 3588. 124 (door eeae drukfout staat aldaar

in plaats van albipes). ^ '
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VII. Metriognemus n. g. (van {istqvoç, gewoon, gematigd, en

xv^fiy, scheen). Vleugels behaard; cubitaal-ader aan 't eind van

den voorrand uitmondende; onderarm der posticaal-vork regt of

slechts even naar beneden gebogen. Thorax van voren niet puntig

toeloopende. Pooten slank ; de scheenen niet verbreed ; het eerste

lid der voortarsen korter dan de scheenen.

Van dit geslacht ken ik een zestal inlandsche soorten, namelijk

M, alholineatus Meig.
,

fuscipes Meig. , incomptus Zett. , nanus Meig.,

en pallidulus Meig., die allen reeds in de lijst der Bouwstoffen

zijn vermeld, en voorts nog eene nieuwe soort, die als M. ochraceus

hierna zal worden beschreven.

Nog was in de genoemde lijst opgenomen Chironomus picipes

Meig. , die echter , althans in de exemplaren door mij als zoodanig

bestemd, niet wel van M, fuscipes te onderscheiden zijn.

Van het geslacht Diamesa Meig. heb ik twee soorten als in-

landsch leeren kennen , te weten : D. Gaedii Meig. , waarvan een s

in 't najaar te Driebergen door den heer Six werd gevangen ; en

D. notala Staeg., waarvan Dr. Piaget een î in September aan

den Hoek van Holland ving; de laatste soort leerde ik ook in

beide sexen kennen uit voorwerpen, die door den heer Meyer

Dur uit Zwitserland aan 's Rijks Museum te Leiden werden

gezonden.

Van het geslacht Tanypus heb ik in de lijst der Bouwstoffen

dertien soorten vermeld; later heb ik in het 2*^" deel van dit

Tijdschrift blz. 170 nog eene nieuwe soort, als T. griseipennis

beschreven, en in het 4"*^ deel blz. 16 onder den naam van

T. guttipennis eene andere nieuwe soort aangeduid. Sedert zijn

door mij nog de volgenden als inlandsch aangeteekend : T. nebu-

losus Meig., ornatus Meig., ferruginicollis Meig., melanops Meig.

en drie nieuwe soorten, die ik hierna als T. rufovillatus , elegantulus

en pygmaeus zal beschrijven, even als de zoo even genoemde

T. guUipennis.

De exemplaren, die ik als T. signatus Zett. heb bestemd,

komen met Zetterstedt's beschrijving overeen ; zij hebben de vork

4er posticaal-ader gesteeld, een kenmerk waarvan Zetterstedt
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gezwegen heeft. Daarentegen is de beschrijving van T. sicjnatus,

door Sehiner (Fauna austriaca IT 621) op mijne voorwer!)en niet

van toepassing; de aldaar bedoelde soort zou 3 lin. lang zijn

en witachtige insngdingen aan het achterlijf, alsmede eene onge-

steelde posticaal-vork hebben; terwgl mijne exemplaren slechts

1| —2 lin. lengte hebben en geene witachtige insnijdingen ver-

toonen, waardoor zij beter aan de opgaven van Zetterstedt be-

antwoorden.

De beschrijving van T. macidatus door Macquart (Dipt. du nord

de la France, 131. 4) schijnt mij toe ten volle te passen op

T. punctatus Fabr. Ik vermoed dat Macquart zelf ook niet veel

vertrouwen op de zelfstandigheid zijner soort heeft gehad, wijl

hij haar in de Suites à Buffon niet weder heeft opgenomen.

Bij r. ferruginicoUis Meig. zou, volgens Zetterstedt, de onder-

arm der posticaal-vork (bij hem de zesde langsader) minder sterk

naar den achterrand gebogen zijn dan bij andere soorten; bij

mijne exemplaren valt dit kenmerk niet in het oog; daar zij

echter overigens ook met zijne beschrijving overeenkomen, twijfel

ik geenszins aan de indentiteit. Door eene zonderlinge vergissing

heeft Macquart deze soort in zgne Diptères du nord de la France

tweemaal (onder N*^ 6 en 13) opgenomen ; de beschrg ving is bij

beiden volkomen gelijkluidend.

BESCHRIJVING VAN NIEUWESOORTEN.

1. CORYNONEÜRAFUMILA U. Sp.

$ -^ lin. —Heldergeel; voorhoofd en schedel donkerbruin.

Thorax met drie zwarte langsbanden ; schildje en achterrug

verdonkerd. Achterlijf van boven met zwartachtige insnijdingen.

Booten bleekgeel, met de knieën en de spits der scheenen

zwartacbtig; achterscheenen niet verdikt, aan het einde met een

klein uitstekend tandje. Kolf j es witachtig. Vleugels glasachtig.

Het j door mij in April bij den Haag gevangen.

Deze soort gelijkt op C, scutellala Winn., doch is door de
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zwartachtige knieën en scheenenspits van deze onderscheiden.

Bij C. celeripes Winn. , die ook een gelen thorax met zwarte langs-

banden heeft, is het achterlijf zwart met fijne witachtige insnij-

dingen; bij de overige soorten is de thorax zwart.

2. Chiro>ìo]vius tricolor n. sp.

i 2i lin. —Kop geelachtig; sprieten en palpen bruin; het

wortellid der sprieten geel; de sprietenpluim bruinachtig geel.

Thorax en schildje heldergroen; de rugbanden op den thorax

en de borst licht roestkleurig ; achterrug zwartachtig. Achterlijf

heldergroen; op den tweeden en ieder der volgende ringen eene

zwartachtige 7 bijna tot een dwarsband uitgebreide vlek; de

laatste ringen geheel verdonkerd; de anale ring half zoo lang

als de voorgaande en merkelijk smaller; de tangarmen klein,

tweeledig, een weinig verbreed ; beharing des achterlij fs witachtig.

Pooten bleekgeel, bijna wit; de dijen iets of wat groenachtig;

de uiterste spits der scheenen en tarsenleden gebruind ; de voor-

scheenen een derde korter dan de dijen ; eerste lid der voortarsen

bijna dubbel zoo lang als de scheenen ; de drie volgende , kortere

leden langzaam in lengte afnemende; de voortarsen naakt; de

achterste pooten met fijne witachtige beharing. Kolfjes bleekgeel.

Vleugels met witachtige tint en bleekgele aderen.

Van deze soort, die, hoe verwant ook, door het donker

geteekende achterlijf toch duidelijk van Ch. brevilibialis onder-

scheiden is, ving ik slechts eenmaal een paar mannelijke exem-

plaren bij Hilversum.

3. Chironomus ïrinotaïus n. sp.

$ 1 lin. —Kop met de palpen zwartbruin; sprieten geel. Thorax

flaauw-glanzig , donker vuilgroen , met witten weerschijn en drie

breede zwarte langsbanden; borst, schildje, achterrug en achterlijf

zwart of bruinzwart; het achterlijf in sommige rigtingen met

grijsachtige insnijdingen. Pooten bleek roodgeel; de heupen

zwartachtig; de knieën, de spits der scheenen en de eerste

tarsenleden, alsmede het laatste tarsenlid donkerbruin; beharing
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der pooten bleekgeel; eerste lid der voortarsen ongeveer dubbel

zoo lang als de scheenen ; de volgende leden in lengte afnemende.

Kolfjes geelachtig. Vleugels met grauwachtige tint, eenigszins

gemarmerd, met drie donkergrauwe vlekken, ongeveer geplaatst

als bij Ch. scalaenus.

Deze soort, waarvan de heer Six mij het $ mededeelde, dat

door hem in Mei te Utrecht was gevangen, gelijkt zeer op Ch.

scalaenus y doch onderscheidt zich door de donkere gewrichten

aan de pooten.

4. Orthocladius diversüs n. sp.

Naauwelijks ^ lin. —Het c? zwart met eenigen glans. Sprieten

bruin; de pluim bruingrauw. Op den rug van den thorax een

lichtgrijze weerschijn. Achterlijf met niet altijd duidelijke, fijne

witachtige insnijdingen; de anale ring breeder dan de overigen;

tangarraen zwart, aan 't eind met witte beharing. Pooten bleek

vuilgeel of lichtbruin ; de beharing gering ; eerste lid der voor-

tarsen half zoo lang als de scheenen; de volgende leden in

afnemende lengte. Kolfjes geelachtig. Vleugels met witachtige

tint en ongekleurde aderen; middendwarsader merkelijk vóór

het midden der vleugellengte; wortel der posticaal-vork voorbij

de middendwarsader.

Het ? heldergeel; thorax met drie roodachtige, bruine of zelfs

bijna zwarte langsbanden; achterlijf van boven naauwelijks iets

verdonkerd; sprieten geelachtig. Pooten, kolfjes en vleugels als

bg het <?; de pooten helderder geel.

Deze uiterst kleine soort, merkwaardig wegens het sexuele

verschil in kleur, werd meermalen te Utrecht in April en Mei,

ook beide sexen te zamen, door den heer Six gevangen; de

heer Weyenbergh vond haar mede te Overveen.

By de bestemming konden, naar mijn inzien, alleen in aan-

merking komen Chironomus leucopogon Meig. , minutus Zett. en

alomarms Zett., allen even kleine soorten. Van de eerste en de

laatste is alleen het ^ bekend. Van Ch. leucopogon onderscheidt

zich myne soort door de bruinachtige, niet witte sprietenpluim
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bij het (?; van Ch. alomarius door de geheel zwarte kleur van

het !?; van Ch. minutus eindelyk door de byna naakte pooten

en door de gele kleur van het ?.

5. Orthocladius nanülus n. sp.

c? Ongeveer | lin. —Zwartbruin. Sprieten langer dan kop en

thorax, lichtbruin met zuiver witte pluimharen. Thorax glanzig.

Achterlijf slank; de laatste ringen een weinig verbreed, met

bleekgelen achterzoom; anale ring breeder dan de voorgaande;

tangarmen kort, met witte beharing. Pooten wit; aan de voor-

pooten de dijen en de wortel der scheenen een weinig gebruind;

de uiterste spits der scheenen en van de eerste tarsen leden,

alsmede de beide laatste tarsenleden geheel zwartbruin ; dezelfde

teekening bevindt zich ook, ofschoon flaauwer, aan de achterste

tarsen; achterste dijen vóór het midden met een' zwartachtigen

of bruinen ring; eerste lid der voortarsen ruim half zoo lang als

de scheenen; achterste pooten met fijne beharing. Kolfjes wit-

achtig. Vleugels melkwit , met ongekleurde aderen ; middendwars-

ader op halve vleugellengte ; wortel der posticaal-vork een weinig

meer naar de vleugelspits.

Het (? ving de heer Piaget in Augustus aan de nu droog-

gemaakte Schielandsche plassen.

Deze soort schijnt in naauwe verwantschap te staan met Chiro-

nomus leucopogon Meig., doch ik kan haar niet als zoodanig

bestemmen, omdat Meigen de pooten als bleek bruingeel met

zwarte of donkerbruine dijen beschrijft; Zetterstedt en Schiner

noemen zelfs de pooten zwartbruin en voegen er alleen bij, dat

de scheenen en tarsen lichter zijn. By mijne soort daarentegen

valt de helderwitte kleur der pooten niet minder in 't oog dan

die der sprietenpluim. Bij de bestemming van deze soort zou

voorts nog in aanmerking kunnen komen Ch. minu/issimus Meig.

(Syst. Beschr. VIL 8. 137), maar bij deze zouden de schouders,

de wortel des achterlijfs, de voorrand van den vierden ring en

de genitaliën geel zijn ; ook wordt daar van geene teekening aan

de pooten gesproken, maar worden deze kortaf wit genoemd.
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6. Orthocladiüs albinervis n. sp.

$ I lin. —Kop geel ; sprieten en palpen brain. Thorax glanzig
,

bleekgeel met drie vrij breede , roestkleurige langsbanden ; achter-

rug en achterlijf zwartachtig ; de buik aan den wortel eenigszins

geel. Pooten bleekgeel; de voorpooten, vooral aan de knieën,

bruinachtig; aan de achterste pooten de spits der scheenen en

van het eerste tarsenlid zwartbruin; de overige tarsenleden

verdonkerd; de voordijen een weinig verbreed; eerste lid der

voortarsen ruim twee derden ter lengte der scheenen , de volgende

leden in afnemende leugte. Kolf j es bleekgeel. Vleugels met

geelachtige tint en bijna ongekleurde aderen; alleen de voorste

langsaderen bleekbruin ; middeudwarsader vóór de halve vleugel-

lengte; wortel der posticaal-vork meer naar de vleugelspits.

Ik ontving enkele vrouwelijke exemplaren van den heer Six,

die ze in October te Utrecht en te Driebergen had gevangen.

Veel overeenkomst bestaat met Chironomus bicolor TiCAX. (Ins.

Lapp. 8 13. 23 en Dipt. Scand. IX. 3544. 69), doch deze heeft aan

den wortel der achterste dijen een donker bandje.

7. Tanytarsüs sordens n. sp.

1\ —1| lin. —Kop met sprieten en palpen zwartbruin; de

sprietenpluim $ lichtbruin. Thorax eenigszins glanzig, bij het <?

donker- of vuilgroen, bij het ç meer geelachtig; de breede

langsbanden, het achterste deel der borstzijden, de borst en de

achterrug zwart; schildje vuilgroen. Achterlijf van het <? zwart-

bruin, met den achterzoom der ringen, ongeveer voor een derde

der lengte , lichtgrijs ; de anale ring (pi. 8, fig. 10) eirond, zoo lang

als de voorgaande en niet breeder ; de tangarmen duidelijk twee-

ledig, in 't midden een weinig verbreed en spits geëindigd , lang

behaard , vooral aan de buitenzijde ; het geheele achterlijf overigens

mede met uitstaande grauwe beharing; bij het 5 het achterlyt

zwartachtig met witachtige insnijdingen. Pooten eenkleurig geel-

bruin; eerste lid der voortarsen ongeveer anderhalf maal zoo

lan^ als de scheenen; achteiste pooten bij het <? met grauwe
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beharing. Kolfjes zwartbruin, de steel iets lichter. Vleugels door

de digte beharing grauwachlig; wortel der posticaal-vork juist

onder do middend warsader ^ die op hel midden der vleugel-

lengte ligt.

Enkele malen in Julij tot September door mij gevangen bij

den Haag en ook te Zutphen; voorts door den heer Piaget

aan de voormalige Schielandsche plassen.

Deze soort gelijkt zeer op Chironomus (Metriocnemus) incomptus

Zett., waarvan zy echter door het langere eerste lid der voortarsen

duidelijk is te onderscheiden.

8. Metriocnemus ochraceüs n. sp.

$ Ruim 1 lin. —Okergeel; oogen zwart. Thorax van boven

met drie min of meer duidelijke , bruinachtige of roestkleurige

langsbanden, waarvan de middenste tot aan het schildje doorloopt;

achterrug ter wederzijde met zwartachtige vlek, soms geheel

zwartachtig; schildje met fijne beharing. Achterl^f van boven

lichtbruin ^ met bleekgele insnijdingen. Pooten bleekgeel ; de spits

der iets verdikte voordijen bruin, welke kleur zich streepvormig

aan de bovenzijde tot omstreeks het midden uitbreidt 5 de uiterste

spits van al de scheenen en van de tarsenleden zwart ; somwijlen

de tarsen over 't geheel iets verdonkerd; eerste lid der voor-

tarsen een derde korter dan de scheenen; beharing der pooten

zeer gering. Kolfjes bleekgeel. Vleugels vritachtig, fijn be-

haard , met bleekbruine aderen ; middendwarsader vóór het

midden der vleugellengte; wortel der posticaal vork een klein

weinig meer naar de vleugelspits.

Ik ontving het ? uit Utrecht van den heer Six.

9. Tanypüs guttipennis n. sp.

1| —1| lin. —Sprieten donkerbruin; de sprietenpluim c? grauw.

Thorax zwartachtig met witten weerschijn, van voren en in de

zgden met witte stippen ; ook de achterrug wit gevlekt. Achterlijf

donkergrauw, bij het c? met bleekgelen achterzoom der ringen;
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de tangarmen breed, aan 't eind met een naar binnen gebogen

haakje: bij het $ de bleekgele ringzoomen zeer smal. Pooten

bleekbruin; de dijen en scheenen iets donkerder en vooral naar

de knieën verdonkerd; de knieën zelven wit; eerste lid der

voortarsen zoo lang als de scheenen. Kolfjes wit. Vleugels (pi.

8, fig. 11) behaard, donkergrauw met een aantal onregelmatige

doorschijnend witte vlekken, vooral tegen de spits en den achter-

rand; de dwarsaderen merkelijk vóór het midden der vleugel-

lengte; middendwarsader , vooral van boven, donker geteekend;

vork der posticaal-ader ongesteeld.

Eens in Junij in aantal aan den zoom der Duinen bij den

Haag, tegen het mos van wilgenstammen.

Bij de bestemming dezer soort zou misschien in aanmerking

kunnen komen T. obscurus Macq. (Dipt. du nord de la France,

133. 9), doch behalve dat daar de grootte slechts op 1 lin. wordt

aangegeven, worden de borstzijden door Macquart bleek roest-

kleurig genoemd en de pooten donker met de heupen en de

wortel der dijen roestkleurig. Dit weerhoudt mij om in de boven-

beschreven voorwerpen zijne soort te erkennen, ofschoon zijne

opgaven ten aanzien van de vleugelteekeuing en het aderbeloop

wel toepasselijk zijn.

10. Tanypüs rüfovittatus n. sp.

Î 1 lin. —Kop geel ; sprieten naar het einde bruinachtig
;

palpen

bruin. Thorax en schildje bleek stroogeel, met vier roestkleurige

langsbanden, de beide middensten van achteren, de zij waartschen

van voren afgeknot; borst roestkleurig; achterrug donkerbruin,

in 't midden met geelachtige langsstreep. Achterlijf roodgeel,

van boven afwisselend met bruinachtige en wit weerschijnende

dwarsbanden. Pooten bleek roodgeel; de voordijen aan de spits

roestkleurig
;

spits der scheenen en der eerste tarsenleden , alsmede

de laatste tarsenleden geheel zwart
; aan de voortarsen het zwart

verder uitgebreid, zoodat daar alleen de wortel van het eerste

lid geel blijft
;

dat lid naauwelijks half zoo lang als de scheenen,

de volgende leden in afnemende lengte; beharing der pooten



144 DIPTEROLOGISCHE AANTEEKENINGEN.

gering. Kolfjes bleekgeel. Vleugels naakt, met flaauwe gele

tint en zeer bleekbruine aderen; de vork der subcostaal-ader

onduidelijk; die der posticaal-ader gesteeld, de steel ongeveer

zoo lang als de onderarm.

Dr. Piaget vond het ? in 't laatst van Junij aan de voormalige

Scbielandsche plassen.

Deze soort gelijkt zeer op T. ferrvginicoUis Meig., waarvan

zij evenwel door de gesteelde posticaal-vork duidelijk onder-

scheiden is.

11 Tanypus eleganttjlus n. sp.

c? 14 lin. —Kop okergeel met witten weerschijn ; sprieten met

de pluim, zoomede de palpen bleekgeel. Thorax bleek okergeel,

met de langsbanden eenigszins roestkleurig ; de schouders, de

borstzijden en de tusschenruimten tusschen de banden met witten

weerschijn; boven de middenheupen een zwart stipje. Achterlijf

witachtig, met smalle bruine insnijdingen; de tangarmen bruin,

kort maar vrij breed. Pooten bleekgeel ; de uiterste knieën bruin

en de tarsen naar het einde iets verdonkerd; voorpooten een

weinig, achterste pooten sterker behaard; eerste lid der voortarsen

een vierde korter dan de scheenen. Kolfjes bleekgeel. Vleugels

glasachtig met bijna ongekleurde aderen; de dwarsaderen en

het uiteinde der subcostaal-ader donkerbruin ; de uitmonding der

langsaderen aan de vleugelspits schaduwachtig gevlekt; vork

der posticaal-ader ongesteeld.

De heer Six deelde mij het ^ mede, door hem in Junij te

Beek gevangen.

12 Tanypüs pygmaeüs n. sp.

I —1 Un. —Kop met sprieten en monddeelen donkergrauw;

sprietenpluim c? bruinachtig. Thorax lichtgrijs, met vier zwart-

achtige langsbanden ; de beide middensten van achteren verkort
;

schildje bleekbruin 5
achterrug zwart. Achterlijf van het <? slank,

van boven zwartbruin met witachtige insnijdingen , van onderen
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geelachtig met bruinen voorzoom der ringen ; de tangarmen breed

en dik, als geknopt; bij het ? het achterly f kort en ineengedro igen,

zwartbruin, met de insngdingen naauwelijks een weinig grijs-

achtig. Pooten bleekbrain; de voorknieën en het uiteinde van

al de tarsen een weinig verdonkerd; eerste lid der voortarsen

een vijfde korter dan de scheenen ; achterste pooten by het S met

bleekbruine beharing. Kolfjes bleekgeel. Vleugels eenkleurig

grauw, digt behaard; dwarsaderen een weinig vóór het midden

der vleugellengte; vork der posticaal-ader ongesteeld.

Beide sexen werden in October door den heer Six in het

Driebergsche bosch gevangen.

XII. TIPULIDAE.

Omtrent deze familie heb ik betrekkelijk slechts weinige aan-

teekeningen gemaakt sedert het verschenen der laatste naamlijst

in de Bouwstoffen.

Onder de belangrijkste aanwinsten voor onze dipterologische

Fauna mag voorzeker gerekend worden die van Pedicia rivosa

L., waarvan een exemplaar te Beek door den zoon van den

heer Snellen van VoUenhoven werd gevangen; een tweede voor-

werp ving de heer Kinker op Beekhuizen ; ook de heer Maurissen

bezit een exemplaar, in Limburg opgedaan. Behalve deze, heb

ik nog de volgende Tipuliden als nieuw voor de Nederlandsche

Fauna aangeteekend : Rhamphidia longirostris Meig., waarvan

een S in de Plantagie te Kotterdam door den heer Fransen en

een tweede aan de Schielandsche plassen door Dr. Piaget werden

gevangen ; Dicranoptycha fuscescens Schumm., waarvan ik eenmaal

een voorwerp aan het Jagthuis bg Zutphen aantrof; en Limnophüa

dispar Meig., die ik in een enkel paar bezit, het (? bij den

Haag, het $ in het Ulvenhoutsche bosch bij Breda door mij

gevangen.

Pachyrhina fascipennis Zett. en Tipula dentala Meig. zullen

beiden wel dezelfde soort zgn als Tipula quadrifaria Meig., en

dan moet de laatste naam, als de oudste, behouden blijven.

Zetterstedt onderscheidt P. fascipennis en dentata daardoor, dat

10
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bg de eerste de beide uiterste banden van den thorax naar

buiten uitgebogen, bij de laatste daarentegen regt zouden zijn,

en hij noemt overigens de beide soorten „ ut ovum ovo similes,"

By het vergelijken van een aantal exemplaren is het mg gebleken
,

dat bij sommigen het voorste uiteinde der banden verbleekt is

en zich in de grondkleur verliest, waardoor juist het omgebogen

einde ontbreekt en de banden regt schijnen; aan overgangen

tusschen de beide vormen ontbreekt het niet.

Pachyrhina Sannio Meig., die ongetwijfeld dezelfde is als P.

iridicolor Schumm., houd ik voor de echte Tipula cornicma L.

Wel is waar, de zeer korte beschrijving van Linnaeus zou byna

even goed ook op P. analis Schumm. en zelfs op P. quadrifaria

Meig. kunnen worden toegepast; maar Linnaeus zegt: „alis

hyalinis, puncto marginali fusco", en daaruit blijkt dat bij zijne

soort de randvlek klein moet zijn, iets wat voorzeker meer bg

P. Sannio dan bij eene der beide andere soorten het geval is.

Zetterstedt heeft in zijne Insecta lapponica dezelfde opvatting,

doch later is hij daarvan teruggekomen en beschrijft in zijne

Diptera Scandinaviae als P. cornicina L. eene soort, die vol-

komen aan P. analis Schumm. beantwoordt , maar die in Zweden

vrg zeldzaam schgnt te wezen. Daarentegen is P. Sannio Meig.

dââr zoowel als in Duitschland gemeen, hetgeen het vermoeden

versterkt, dat Linnaeus die soort voor oogen heeft gehad. Ein-

delijk heeft Haliday, bij zijn onderzoek der oude Linneaansche

collectie (thans te Londen bewaard wordende), onder het etiquet :

Tipula cornicina werkelijk Schummel's 7'. iridicolor gevonden. Op

grond van dit alles, laat het zich, dunkt mij, wel verdedigen,

P. Sannio Meig. (= iridicolor Schumm.) als P. cornicina L.

te bestemmen.

Het is wel aan geen twijfel onderhevig, dat Schrank met zgne

Tipula hi fasciala dezelfde soort heeft bedoeld, welke later door

Meigen als Limnobia xanthoptera is beschreven. De eerstgemelde

naam, als de oudste, dient alzoo behouden te blijven.

Limnobia barbipe» Meig. onderscheidt zich door hare grootte , haar

krachtigen bouw en dikke pooten zoozeer van alle Limnophilinen en

zelfs van alle Tipuliden, dàt zij reeds alleen daarom een afzon-
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derlijk geslacht dient uit te maken. Schiner heeft haar gebragt

onder zijn geslacht Poecüostola, maar er tevens bggevoegd dat

zij welligt beter een afzonderlijk genus zou kunnen vormen. Dit

geslacht, waaraan ik den naam EiUonia (van svzovog, krachtig,

sterk) zou wenschen te geven , onderscheidt zich door de volgende

kenmerken.

EUTONIA.

Aangezigt in een korten snuit verlengd ; achterhoofd sterk ontwik-

keld ; oogen langwerpig rond, van boven door het breede voorhoofd

gescheiden; sprieten een weinig langer dan de kop: het eerste

lid groot, cylindrisch; het tweede bekervormig; de volgende vier

of v^'f rondachtig ; de laatsten dun en met uitstaande borstelharen.

Palpen vierledig, omgebogen , kort en dik. Thorax hoog gewelfd
,

met duidelijken dwarsnaad; ter wederzijde achter de schouders

eene driehoekige diepe groeve. Schildje halfrond; achterrug sterk

ontwikkeld. Achterlijf platgedrukt, achtringig; bij het ^ de laatste

ring van onderen uitstekend; de tangarmeu vrij kort; eijerbuis

van het ç spits, een weinig opgebogen. Pooten voor eene Tipulide

bg zonder dik, digt en fijn behaard; scheenen met eindsporen;

voethaken en voetballen duidelijk; bij het ^ het laatste lid der

tarsen aan de onderzijde met een haarbosje. Kolf j es vrijstaande.

Vleugels matig breed, naauwelijks zoo lang als het achterlijf;

het vleugellapje duidelyk uitstekend; het dwarsadertje tusschen

de hulpader en subcostaal-ader niet of althans niet duidelgk

aanwezig; subcostaal-ader aan het einde door een kort dwars-

adertje met de radiaal-ader verbonden; radiaal-ader vóór de

halve vleugellengte uit de subcostaal-ader ontspruitende , aan het

einde lang gevorkt; de wortel dezer vork iets vóór de middel-

dwarsader; cubitaal-ader ongevorkt; schijfcel onregelmatig zes-

hoekig, meer hoog dan breed, naar onderen versmald; uit haar

loopen naar den vleugelrand drie langsaderen, waarvan de

bovenste is gevorkt; achterdwarsader scheef; eerste en tweede

wortelcel van dezelfde lengte; de tweede niet door eene dwars-

ader gedeeld; posticaal-, anaal- en axillaar-ader lang, de beide

laatsten een weinig golvend gebogen.
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Dit geslacht, waartoe alleen de bekende Limnobia barbipes Meig.

behoort, is het naast verwant a^n PoecüostolaSchm., maar onder-

scheidt zich er van door merkelijk meerdere grootte , door dikker

en meer behaarde pooten; door het haarbosje aan het laatste

tarsenlid by het <?; door hooger gewelfden thorax en korteren

hals; door korter en breeder vleugels; eindelijk door een

klein verschil in het aderbeloop der vleugels; de schgfcel

is namelijk niet zoo langwerpig als bij Poccüostola, meer hoog

dan breed en alleen naar onderen versmald; en de wortel

van de vork der radiaal-ader ligt niet voorbij, maar nog iets

vóór de middeldwarsader ; eene vleugelafteekening van Eufonia

barbipes Meig. en Poecilostola angustipennis Meig. op pi. 8, fig.

11 en 12 moge deze verschillen ophelderen.

Verklaring der afbeeldingen.

Plaat 8.

Fig. 1. Colpodia pallidula n. sp. (vleugel).

„ 2. Catocha crassitarsis n. sp. (id.)

„ 3. „ „ (voortars $).

„ 4. Exechia rufithorax n. sp. c?.

„ 5. „ Schummeli Stann. (vleugel).

„ 6. Brachycampta ruficauda n. sp. (achterlijf <?).

„ 7. „ „ (vleugel).

„ 8. Mycetophila sordida n. sp. (vleugel).

„ 9. Tany tarsus sordens n. sp. (anus c?).

„ 10. Tanypus guttipennis n. sp. (vleugel).

„ 11. Eutonia barbipes Meig. (vleugel).

„ 12. Poecilostola angustipennis Meig. (vleugel).


